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چکیده
یکی از احادیثی کـه نیـاز بـه بررسـی و تأمـل دارد ،حـدیث «شـرارکم عـزابکم» اسـت .بـا

بررسی سندی و داللی حدیث «شرارکم عزابکم»

جواد نصیری وطن (دانشجوی دکتری قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد)

بررسیهای انجام شده مشخص شد در منابع اهل سنت به چهـار شـکل روایـت شـده و
اولین بار در مسند احمد بن حنبل آمده است و در منابع شیعه اولین بار در کتاب المقنعه
شیخ مفید و سپس در کتاب روضة الواعظین فتال نیشابوری و «جامع االخبار» شـعیری
آمده است .یافتههای این تحقیق حاکی از آن است که روایت مورد نظر در منابع شیعه و
اهل سنت ،سند معتبری ندارد و ضعیف به شـمار مـیرود؛ ولـی مـتن آن بـا روایتهـای
دیگر که تجرد گرایی را مذمت کرده در یک راستا است و با منطق قرآن که تأکید زیـادی
بر ازدواج و تشکیل خانواده داشته هماهنگ است ،همونین قیـدهای اضـافی از جملـه
«اخوان الشیاطین و اراذل موتاکم» که به فرد مجرد نسبت داده شده اسـت ،مـورد تأییـد
آیات قرآن است.
کلید واژهها :روایت شرارکم عزابکم ،مفهوم شـر ،تجـرد گرایـی ،اراذل موتـاکم ،اخـوان
الشیاطین.
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مقدمه

دیدگاه اسالم دربارۀ ازدواج و زناشویی برگرفته از قانونی تکوینی و کلی اسـت .در قـرآن کـریم ،بـه

َ ْ ِّ
ىنُُى ُ
قانون زوجیت به عنوان مسألهای فراگیر در تمام هستی مورد توجه قرار گرفته اسـت .و ِم
َ
َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ َ
ون ؛ «و از هر چیزی دو گونه (یعنی نر و ماده) آفریدیم امید کـه
لنُل َعلك ْمُتذُر ُ
ش ٍءُخلقناُزوج ِ

شما عبرت گیرید» (ذاریات.)۴9 /

مسألۀ زوجیت در جهان هستی دلیل بزرگی بر وجود خالقی مقتدر و آفریدگاری حکیم اسـت
و خداوند مایههای اولیه این حقیقت را بهصورت غریزه ،دوستی ،عشـق ،و مهربـانی در مـرد و زن
به ارادۀ حکیمانه خود قرار داده و فرموده:

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

َ َ
ً
ً َّ
َ َ َ َ َ
اُو َج َع َُبلنك ْم َُم َو َّدة َُو َر ْح َم ُِإن ُِف ُذ ِل
ِإلله

َوم ْنُآیاته َُأ ْن َُخ َل َق َُلك ْمُم ْن َُأ ْنفسك ْم َُأ ْز َو ً
اُل َت ْسىكنواُ
اج
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ َّ َ
ون ؛ «و از نشـانههای او اینکـه از
َیات ُِلق ٍومُیتفكىر ُ
َُل ٍ

(نوع) خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد آری
ً
در این (نعمـت) بـرای مردمـی کـه میاندیشـند قطعـا نشـانههایی اسـت» (روم( )20 /انصـاریان،

 .)3۴ :03۵1طبق همین قانون نظام آفرینش ،خداوند انسانها را بـه گونـهای آفریـده اسـت کـه
بهصورت فردی و تنهایی نمیتوانند به زندگی سعادتمندانهای دست یابند.
 .1اصل روایت مذمت کنندۀ تجردگرایی
 9ـ  .9در منابع اهل سنت

در منابع اهل سنت به چهار روش نقل شده است و در بقیۀ کتابهای حدیثی تکرار شدهاند.

َّ
ُ1ىُُ1ىُُ.1أخِرناُمنصورُبنُأب ُالحسنُبنُأب ُعِى ُاللىهُالفقلىهُباسىناد ُعىنُ
ّ
أحم ُبنُعل ُبنُالمثن ُقالُ:ح ثناُأبوُطالبُعِ ُالجِارُبىنُعاصىمحُحى ثناُ
بقل ُبنُالولل حُعنُمعاوی ُبنُیحل حُعنُسللمانُبنُموس حُعنُمكحولحُعىنُ
غضلفُبنُالحارثحُعنُعطل ُبنُبسرُالمىازن ُقىالُ:جىاءُعكىا ُبىنُوداعى ُ
َّ
َّ
َّ
َّ
الهالل ُإل ُرسولُاللهُصل ُاللهُعللهُوُسلمحُفقالُلهُرسولُاللهُصل ُاللهُعللهُ
وُسلمُ:یاُعكا حُألکُزوج ؟ُقالُ:الُ.قالُ:وُالُجاری ؟ُقالُ:الُ.قىالُ:وُأنى ُ
َّ
صحلحُموسر؟ُقالُ:نعمحُوُالحم ُللهُ.قالُ:فأن ُإذاُمنُإخوانُالشلاطلنحُإمىاُ
أنُتكونُمنُرهِانُالنصارىُفأن ُمنهمحُوُإماُأنُتكونُمناُفاصنعُُماُنصنعحُوُ
إنُمنُسنتناُالنكاححُشىرارُمُعىبابكمحُوُأراذلُموتىاُمُعىبابكم(ُ...احمدد بدن
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محمد حنبلُ .)533/53 :1241 ،

ْ
َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
َ َ ْ َ
َ
ىان ُال َِ ْصىر ىحُثنىاُ
حُثناُر َجىاء ُْبىن َُوه َِى ُال َحن
اُعِ انُبنُأحم
ُ1ىُُ1ىُُ.2ح ثن ُ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ َّ ْ
حُعنُْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ َ ُّ
ول
محم ُبنُعمرُالروم حُثناُسفلانُبنُعللن حُع َنُبر ِدُب ِن ُِسن ٍانحُعنُمكح ٍ
ََ
َ َّ َ َّ
ََ ْ َ
َ َْ َ
َّ
َ َ
لىهُ
لسحُع ْنُعكا ِ ُْب ِن َُو َداع ُال ِهال ِل حُأن َُرس ُ
ُق
ىولُالل ِىهُصىل ُاللىهُعل ِ
ع ِط َّل ُب َ ِن ٍ
ْ َ َ َ َ َ ََ
ٌََْ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َ َ َ َ
َ
َ
َو َسل َمُقالُ:یاُعكا ُابنُوداع ُألکُامرأة؟ُقالُ:الُُ,قالُ:فجار ی ُُ,قالُ:الُُ,قالُ:
َ َ ََ َ َ ََ
َّ
َ َ ْ
ُصح ٌ
َو َُأ ْن َ ُموس ٌر َ
ُ:فأ ْن َ ُإ َذ ْنُم ْنُإ ْخ َ
لح َُغن ُ؟ُقالُ:نع ْ
ُُ,و ِإنُ
ىلاطلن
ُالش
ان
و
ال
حُق
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َّ َ ْ َّ َ ِّ
ْ
ُُ,یىاُابىنَُ
ُن ُُ ِمنُرهِ ِانُالنصار ىُفالحق ُِب ِهمحُو ِإنُُن ُِمناُف ِمنُسىن ِتناُالنكىاح
َ َ
اُمُع َّباب ْ
حُوإ َّنُأ َذ َّل َُم ْو َت ْ
َو َد َاع َ ُإ َّنُش َر َار ْ
كم( ...طبرانی.)415/1 ،1233 ،
ُمُع َّباب ْ ُ
ِ ِ
كم ِ

َ َّ َ َ َ ْ َّ
َ َ ْ
ُالله ُْبنُمُ َح َّمى ُْبىن َُسىعل َّ
ُالسىمر ىُقىالُ:الح َسىلن ُْبىنُ
ُ1ىُُ1ىُُ.3ح ثناُعِ
ِ ِ ِ ٍ
ِ
ِ
َّ
َّ َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ىنُعم َىرحُ
اعل ُالمخبوم حُعنُع َِل ِ ُالل ِهُب
ال َح َس ِنُالشلل َم ِان ُقالُ:خ ِال ُبن ُِإسم
ِ
ِ
َ َ َّ َ َ َ ْ َ
َّ ْ ٌ َ ٌ َّ
َ ََ َ َ َْ َ ْ َْ ْ َ َ
َ ْ َ
ْ
ْ
اح ُِإالُ
عنُص ِال ٍحُمول ُالتوأم ِ حُعن َُأ ِب ُهر یرةُقالُ:لوُلمُیِق ُِمنُأج ِل ُُِإالُیومُو ِ
َّ
ََ
ِّ َ ْ َ َ َّ َ َّ
َ
َّ َ َ َّ َ َ َّ َ ْ َ
ُصل ُاللهُعل ِله َُو َسل َمُیقىولُ:
حُِلن ُس ِمع ُرسولُالل ِه
ل ِقل ُاللهُعبُوج ُِببوج ٍ ِ
«ش َرار ْ
كم»ُ(طبرانی ،بیتاُ ُ.)573/2 :
ُمُع َّباب ْ ُ
ِ

بررسی سندی و داللی حدیث «شرارکم عزابکم»

ذهبی ( )03۵2معتقد است محمد بن عمر ،لین الحدیث اسـت ( .)19/3نظـر بقیـۀ رجالیـان
دربارۀ «عطیة بن بسر» چنـین اسـت :عقیلـی ( :)0۴1۴تبعیـت از آن نمـیشـود ،بـرای اینکـه از
بخاری نقل شده که گفت او در حـدیث اسـتقامت نداشـته اسـت ( .)33۵/3ابـن حبـان (:)0393
شیخی از اهل شام بوده است ،روایتی که در امر تزویج از او آمده اسنادش و متنش مقلـوب اسـت
( .)2۶0/۵ابن حجـر ( :)0۴0۵همـۀ طـرق ایـن حـدیث ضـعف و اضـطراب دارد ( .)۴۴2/۴ابـن
عبدالبر ( )0۴02از قرطبی بیان میکند که این حدیث از طریق عکاف بن وداعـه شـناخته شـده و
علما دربارۀ آن اختالف دارند (.)02۴۴/3

طبرانی در ادامه میگوید :این حدیث از عبیدالله بن عمر نقل نشده است (همان) .ابن جوزی

( )03۵۶نیز بر آن است که این حدیث صحی نیسـت و راوی آن صـال اسـت کـه مجـروح اسـت
َّ
( .)2۵۵/2ابن حبان ( )039۶معتقد است اسماعیل بن خالد از عبید الله بن عمـر ،عجایـب نقـل
میکرده است و استدالل به آنها جایز نیست ( .)2۵0/0فتنی ( )03۴3نیز گفته سند ایـن روایـت
ضعیف و حدیث متروک است و هر چیزی که در این باب آمده خالی از ضـعف و اضـطراب نیسـت
(.)02۵/0

َ ْ َ
َ ْ ْ ْ َ
َْ َ
َّ َ َ
ىنُأ ِبى ُ
ُُثلرُع
ب
ُأ
ن
ُب
ل
ُیح
ن
ُع
اع
ز
ُالسفرُع ِنُاِلو
ُ1ىُُ1ىَُ ُ.4ر َوىُیوسف ُْبن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ٍ ْ َ َِّ
َ
َ َ
َس َل َم َ َُع ْنُأب ُه َر َیر َة َُع ْن َ
كمحُ َرُعت ِان ُِمنُمتأهى ُ
ُمُع َّباب ْ ُ
ُ:ش َرار ْ ُ
ال
ق
ُالله
ول
س
ُر
ِ
ِ
ِ
ٍ
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َ
َ ٌ ْ َْ َ َ َ ً
َ ِّ
ُع ُِم ْنُغلرُم َتأه ( .ابن جوزیُ )433/4 :1531 ،
خلر ُِمنُسِ ِعلنُر
ِ
ٍ

نسائی ( )039۶معتقد است :یوسف بن سفر متروک الحدیث است ( .)000/0خود ابن جـوزی
( )03۵۶نیز معتقد اسـت اوزاعـی روایتهـایی را نقـل میکـرده اسـت کـه از او نبودنـد و شـکی در
موضوعه بودن آنها نیست ( .)2۵۵/2ابن عدی از بخاری آورده که یوسف بـن سـفر کـذاب بـوده
است و در مقـام جمعبنـدی میگویـد :ایـن احادیـث کـه او از یحیـی از ابـی سـلمه نقـل میکنـد،
موضوعه هستند (ابن عدی )۴9۵/۵ :0۴0۵ ،فتنی ( )03۴3نیز گفته این حدیث ساختگی اسـت
(.)02۵/0
 1ـ  .۶حدیث در منابع شیعه
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

روایت «شرارکم عزابکم» با این شکل (مخاطب جمع) در منابع چهارگانۀ شیعه ذکـر نشـده اسـت.
َ
َ
در کتاب شریف کافی بهجای «شرارکم» جملۀ «رذال َُم ْوتاُمُ» آمده است:

ْ َ
َ
َ
َ
عنهُم َح َّم ِ ُْبن َُعل َُع ْن َُع ِْ ِ َّ
ُع ْنُم َح َّم ٍ ُبنُیعقوبُاِل َص ِّمُع ْنُ
ُالر ْح َم ِن ُْب ِنُخ ِال ٍ ُ
ِ
َّ
ْ
َ َ ْ َّ ِ َ َ َ َ
َ ََْ
َّ
َ
أ ِب ُعِ ِ ُالل ُِه ُقالُقالُرسولُالل ِهُ ُ:رذالُموتاُمُالعىبابُ (کلیندی:1237 ،
ُ .)543/3

منابعی که این حدیث را روایت کردهاند به ترتیب زیر هستند:
 9ـ  2ـ  .9شیخ مفید ( )9493در المقنعه

چنین آورده است :وُقال

ِلصحابهُ:شرارُموتاُمُالعباب (.)۴91

 9ـ  2ـ  .2فتال نیشابوری ()933۵

ْ
َ َ
َ
َ ْ َ
ُ:ش َرار َُم ْوتاُمُالع َّباب ( .)31۴/2در کتاب جامع
حدیث را به این شکل آوردهَ :وُق ُ
ال ِِلصح ِاب ِه ِ
َ َ
َّ
َ ْ َّ ْ َ ْ َّ
ْ َ
لاطلن؛
االببار شعیری (بیتا) چنین آمده :الف ـ َوُق ُ
ال
ُ:شرارُمُعبابُكمُوُالعباب ُِإخوانُالش ِ
ِ
ْ
َ َ
ْ َ َ
ُ:خلارُأ َّم ِت ُالم َتأ ِّهلون َُو ُِش َرارُأ َّم ِت ُالع َّباب (.)012
ب ـ َوُق ُ
ال
ِ
 9ـ  2ـ  .3عالمه مجلسی ( )9443در کتاب بحار االنوار
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ً
َ َ َ
ىال ُ:ش َىرار َُم ْو َت ْ
ىاُمُ
ُ
ُق
و
ـ
0
اسـت:
افزدوه
آن
به
نیز
دیگر
نوع
سه
و
آورده
را
باال
حدیث
دو
عینا
ِ
ْ
َ َ
َ ََْ
ُُتاب ْ َ َ َ َّ
َ ْ َ
ْ َّ
ُالت ِْص َرةُل َعل ُْبن َُب َاب َویه َُعىنُْ
الع َّباب؛  2ـ َوُق ُ
ِ
ال ُ:رذالُموتاُمُالعباب؛  3ـ عن ِ ِ
ُاْلمام ِ ُو ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ َّ ْ ْ َ َ َ
َ َ ْ
لنُع ْنُع ُِل ُ ْبنأسِاطحُعنُابىنُفضىالحُ
هارونُب ِنُموس ُعنُمحم ِ ُب ِنُع ِل ُعنُمحم ِ ُب ِنُالحس ِ
قالُ:ش َرارُأ َّم ِت ُع َّباب َها ()222 ،221/011
ُ
عنُالصادقحُعنُأبلهحُعنُآبائهُ:عنُالنِ
ِ

 9ـ  2ـ  .4محدث نوری ()9441

حدیث زیر را آورده است:

َّ َ ْ
ََ ْ َ
َْ
َ َ ََ
َ َ
وُالفتوح َّ
ىُف ُ(تف ِسلر )ُع ْنُعكا ِ ُْب ِن َُو َداع ُال ُِهال ِلى ُقىالُأتلى ُ
از
ُالر
الشلخُأب
ِ ِ ِ
َ ِ َ َ َْ َ ٌ ْ َ َ َ َ َ َ ٌ ْ
َّ
ََ َ
َ َ
ولُالل ُِه ُفقال ُِل ُیاُعكا ُأُلکُزوج ُقل ُالُقالُأُلکُج ِار ی ُقلى ُ
ِإل ُرس َِ
ْ
ً ْ ْ
َّ َ َ َ َّ
ْ َ
ُصح ٌ
َال َُق َال َُوُأ ْن َ َ
ىن ُِإخ َىو ِانُ
ىکُإذا ُِم
وس ٌرُقل ُن َع ْم َُوُال َح ْمى ُِلل ِىهُقىالُف ِان
لحُم
ِ
ِ
ِ
َّ َ ْ َ َ ْ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ
َّ
َ
اُیصنعُالم ْس ِلمون َُوُ
لن ُِإماُأن ُُتكون ُِمنُرهِ ِانُالنصار ىُو ُِإماُأنُتصنعُُم
لاط
الش
ِ
ِ
َ
َّ ْ َّ َ ِّ
اُالن َ
ىاُمُع ُّىباب ْ
كم َُوُأ َراذل َُم ْو َت ْ
ُمُع َّىباب ْ
كىاحُش َىرار ْ
كم 132/12(ُ...د
ِإن ُِمنُسىن ِتن
ِ
ِ
)133؛ ُ
ّ
عکاف بن وداعة الهاللی گفت :نـزد رسـول

شـدم ،مـرا گفـت :عکـاف! زن داری؟

بدترین مردگانتان آناناند که عزب میمیرند.

 1ـ  .3بررسی سندی حدیث

چنان که مشاهده شد حدیث در منابع شیعه تا عالمه مجلسی

فاقد سند است .عالمه مجلسی

این روایت را از کتاب االمامة و التبصرة من الحیرة ابن بابویه (صـدوق اول) نقـل کـرده اسـت ،در
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گفتم :نه .گفت :کنیز داری؟ گفتم :نه .گفت :تو تندرست و توانگر هستی؟ گفتم :شکر
ً
خدا آری .گفت :قطعا جز برادران شیطان هسـتی .یـا از راهبـان مسـیحی بـاش و یـا آن
کاری را کن که مسلمانان میکنند که ّ
سنت ما نکاح است و بدترین شـما مجردانانـد ،و

حالی که با تتبعی که در این کتاب صورت گرفت ،دانسته شـد کـه ایـن روایـت در آن کتـاب وجـود
ندارد .همونین محد نوری روایت را با سند از ابوالفتوح رازی نقل کرده است ،در حالی که خـود
ابوالفتوح آن را فاقد سند آورده است (ابوالفتوح رازی.)031/0۴ :0۴1۵ ،
 3ـ  9ـ  .9بررسی سند روایت اول

ْ
َ ُ َ
ون ْبن ُم َ
وسی َع ْن ُم َح َّمد ْبن َعلی َع ْن ُم َح َّمد ْبن ال ُح َسین َع ْن َعلی ْبنأسباط ،عن ابن ف ـال،
هار
ُ ُ
ُ َّ ُ َ
َّ
َ
عن الصادق ،عن أبیه ،عن آبائه ( ):عن النبی قالِ :شرار أم ِتی عزابها (مجلسی:0۴13 ،
.)221،222/011
 3ـ  1ـ  1ـ  .1هارون بن موسی تلعکبری

کشی (بیتا) :جلیل القدر و عظیم المنزله و ثقه است و طعنی بر او نیسـت و در سـال  3۵۵وفـات
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کرد ( .)02نجاشی و شیخ طوسی نیز ایشان را ثقه دانسته انـد .و همـین مطالـب را بیـان کردهانـد
(نجاشی۴۴1 :03۶۵ ،؛ طوسی.)۴۵1 :0313 ،
 3ـ  1ـ  1ـ  .2محمد بن علی بن معمر

فقط شیخ طوسی دربارۀ او گفته کـوفی بـوده و تلعکبـری در سـال  329از او حـدیث مـیشـنیده و
اجازه داشته است (طوسی.)۴۴2 :0313 ،
 3ـ  1ـ  1ـ  .3محمد بن الحسین بن سعید

ً
از اهل کوفه بوده است و جدا ضعیف است .غالی بـوده اسـت و در سـال  2۶9وفـات کـرده اسـت
(نجاشی )331 :03۶۵ ،کنیۀ وی اباجعفر بوده و از خواص بوده است .تلعکبری از او روایت کـرده
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

اســت و گفتــه در ســال  331و بعــد از آن از وی روایــت شــنیدهام (طوســی۴۴3 :0313 ،؛ حلــی،
31۵ :03۴2؛ حلی)0۴9 :0۴00 ،
 3ـ  1ـ  1ـ  .4علی بن اسباط

فطحی بوده و بر همان شکل از دنیا رفته است (کشی ،بیتا )۵3۵/2 :نجاشی گفته :کوفی و ثقة
و فطحی بوده است .بین او و علی بن مهزیار رسـاله ای رد و بـدل شـده اسـت (نجاشـی:03۶۵ ،
 )2۵2شیخ طوسی ( )0313در فهرست گفته است :در نزد وی اصل و روایات بـوده اسـت ()2۶۵
این سخن داللت بر توثیق او نمیکند.
عالمه حلی ( )0۴00گفته وی از امام رضا و امام جواد روایت میکنـد و مـن بـه روایتهـای او
اعتماد دارم)99( .
 3ـ  1ـ  1ـ  .5ابن فضال

با تتبعی که در منابع رجالی انجام شد مشخص شد که علی بن اسباط از حسن بن علی بن ف ال
که معروف است به ابن ف ال روایت کرده است (نجاشـی1 :03۶۵ ،؛ خـویی)2۶3/00 :0۴03 ،
اگر منظور از ابن ف ال ،علی بن ف ال باشد ،پس در این صورت علی بن اسباط در منابع حدیثی
از وی روایت نکرده است.
نجاشی او را از اصحاب خاصۀ امام رضا دانسته است (همان )3۶ :آیت الله خویی گفته وی از
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امام کاظم و امام رضا روایت کرده است (خویی .)۵0/۵ :0۴03 ،پس با توجه به مطالبی که گفتـه

شد بین ابن ف ال و امام صادق یک یا دو راوی باید افتاده باشد .برای نمونه به ایـن چنـد حـدیث
توجه کنید:

َ َ ْ
َ َ ٌَ ْ َ ْ َ َ َ
ُال َح َسن ُْبن َُعل ْ
اُع ْن َُأ ْح َم َ ُْبنُم َح َّم ْ
ىنُ
ُب
ن
ُع
لس
ُع
ن
ُب
ُ.1جماع ُِمنُأصح ِابن
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َف َّضال َُع ْن َُب ْعضُأ ْص َحابناُع ْنُأب ُع ِْ ُالل ُه ُقىالَ ُ:مىاُُل َ
ىه ُ
ىم َُرسىولُالل ُِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َِ َ َ َ ِ
ْ َ َ ْ ِّ
َّ
ْ َ َ ْ َ ْ َ ُّ
َّ َ َ َ ْ َ ْ
َ
َ
كلىمَُ
لىاءُأ ِمرنىاُأنُن
اشرُاِلن ِِ ِ
ال ِعِاد ُِبكن ِهُعق ِل ِهُقطُوُقالُقالُرسولُالل ُِه ُ ِإناُمع ِ
َّ َ َ َ َ ْ
اسُعل ُق ِرُعق ِول ِه ْمُ(کلینیُ .)45/1 :1237 ،
الن

در این حدیث مشخص نشده منظور از بعض اصحابنا چه اشخاصی هستند ،احتماال دو یا سه
نفر باشند که از سند افتادهاند.

در این حدیث راوی با دو واسطه از امام صادق روایت کرده است .از این قسم در کتاب شـریف
کافی زیاد وجود دارد (نک 3۵9 ،211 ،090 ،01۵ ،0۴۴/2 .و )۴22
 3ـ  1ـ  1ـ  5ـ  .1نظر رجالیان دربارۀ حسن بن علی بن فضال

کشی (بیتا) :گفته شده که از فقها است و عابدتر از او دیده نشده است ( .)۵۴نجاشـی (:)03۶۵
در کوفه میزیست .فقیه شیعه محل وثوق و عارف به حدیث بوده است .سخن او در حـدیث مـورد
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ْ
َ َ
ُ.2م َح َّم ُْبن ْ
ُال َح َسىن ُْبىن َُعلى ْ
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َف َّضال َُعن ْ
وُع ِْ ُالل ُه ُ ْاح َتفظواُبكتىِ ْ
كمُ
ب
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ُق
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ُق
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ار
ر
ُز
ن
ُب
ل
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ُع
ن
ُع
كلر
ُب
ن
ُاب
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ٍ َ َ
َ َّ ْ ِ َ ِ َ
كم َُس ْو ُت ْح َتاجون ُِإل َلهاُ(کلینیُ .)34/1 ،1237 ،
ف ِان

قبول همگان بوده و هرگز لغزشی در حدیث و چیزی که باعث سـرزنش و ایـراد او باشـد مشـاهده
نشده است (.)3۴
شیخ طوسـی ( :)0313او نخسـتین فطحـی بـود؛ امـا در زمـان فـوتش ،بـه امامـت ح ـرت
ابوالحسن موسی

رجوع کرد .از ح رت رضا

نقـل مـیکـرده اسـت و از نزدیکـان ح ـرت

محسوب میشده و مردی جلیل القدر ،عظیم المنزله و در حدیث ثقه بوده اسـت ( .)09ابـن داود
حلی ( :)03۴2جلیل القدر بوده و در سال  22۴وفات کرده است (.)00۴
نتیجۀ بحث
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در این حدیث نام پنج تن از راویان ذکر شده است .هارون بن موسی ،طبق قول کشـی ،نجاشـی و
شیخ طوسی ثقه و مورد اعتماد است .حسن بن علی بن ف ال نیز ثقه است .علی بن اسـباط ثقـه
ولی فطحی است در این بین محمد بن حسین بن سعید ضعیف است و دربارۀ محمد بن علی بـن
معمر مدح و ذمی نرسیده است .پس با توجه بـه مطـالبی کـه گفتـه شـد سـند روایـت بـه دو دلیـل
ضعیف است:
 .0ضعف راوی :محمد بن حسین بن سعید راوی ضعیف است.
 .2افتادگی سند :بین حسن بن علی بن ف ال تا امـام صـادق هـم احتمـاال یـک یـا دو راوی
ً
افتاده باشد ،برای اینکه ایشان از اصحاب امام رضا است و نمیتواند مستقیما از امام صـادق
روایت کرده باشد .همۀ راویان بجز حسن بن علی بن ف ال ،میتوانند هـم طبقـه باشـند و از هـم
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

روایت کرده باشند.

 3ـ  1ـ  .۶بررسی سندی حدیث دوم در کتاب کافی
در کتاب معتبر الکافی حدیثی در راستای حدیث مورد بحث ،به این صورت روایت شده است:

ْ َ
َ
َ
َ
عنهُم َح َّم ِ ُْبن َُعل َُع ْن َُع ِْ ِ َّ
ُالر ْح َم ِن ُْب ِنُخ ِال ٍ ُع ْنُم َح َّم ٍ ُبنُیعقوبُاِل َص ِّمُع ْنُ
ِ
َّ
ْ
َ َ ْ َّ ِ َ َ َ َ
َ ََْ
َّ
َ
ىباب(ُ...کلیندی،
أ ِب ُعِ ِ ُالل ُِه ُقالُقىالُرسىولُالل ِىهُ ُ:رذالُموتىاُمُالع ُ
ُ .)543/3 :1237

 3ـ  1ـ  2ـ  .1محمد بن علی

سید محمد جواد شبیری ( )0۴29میگوید :منظور از محمد بن علی که در سند ارائه شدهّ ،
محمد
بن علی صیرفی أبو سمینة است .1نجاشی ( )03۶۵دربارۀ وی گفته :أبـا سـمینة ضـعیف و فاسـد
االعتقاد است و به آن اعتماد نمی شود .مشهور به غلو بوده و احمد بن محمـد بـن عیسـی او را از
قم اخراج کرد ( .)332شیخ طوسی ( )0313گفتـه کتبـی داشـته کـه مشـتمل بـر تخلـیط ،غلـو و
تدلیس بوده و جز از طریـق او شـناخته نشـده اسـت ( .)۴02عالمـه حلـی ( )0۴00نیـز ایشـان را
ت عیف کرده و گفته بر احادیث وی اعتنا نمی شود (.)2۵3
 3ـ  1ـ  2ـ  .2عبدالرحمن بن خالد

از رجالیان مدح و ذمی دربارۀ وی نرسیده است.
37

 3ـ  1ـ  2ـ  .3محمد بن یعقوب األصم

در میان رجالیان شیعه مجهول است .از رجالیان اهل سنت ابن حجر گفته« :ال باس به» و زمـان
وفاتش را سال  211ذکر میکند( .ابن حجر عسقالنی )39۵/2۴ :03۶2 ،ذهبی گفتـه :محـدثی
است که زیاد روایت دارد و روایتهای او قابل پذیرش هستند (مزی.)2۵1/9 :0۴11 ،
نتیجۀ بحث

سید محمد جواد شبیری گفته است :حدیث مورد بحث بهدلیل تعلیق ضعیف است و سند صحی

است اول سند علی بن محمد بن بندار افتاده است و از آنجایی که ایشان بیشتر روایتهایش را بـا

واسطه احمد بن محمد بن خالد از محمد بن علی (ابو سمینه) روایت میکنـد ،پـس در ایـن سـند
هم تعلیق و هم ضمیر اتفاق افتاده است.0
میتوان گفت از آنجا که یک شـخص ضـعیف «محمـد بـن علـی» در بـین سـند وجـود دارد،
حدیث ضعیف به شمار میرود .از نظر بررسی طبقه نیز ،علی بن محمد بن بندار میتواند از محمد
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آن چنین است :علی بن محمد بن بندار (تعلیق) عن أحمد بن محمد بن خالد (ضمیر) م َح َّم ِ ُْب ِنُ
َ َ
ْ َ
َّ
َ
َ
َ
َعل َُع ْن َُع ِْ ِ َّ
ىه  ...و گفتـه
ُالر ْح َم ِن ُْب ِنُخ ِال ٍ ُع ْنُم َح َّم ٍ ُبنُیعقوبُاِل َص ِّمُع ْنُأ ِبى ُع ِْى ِ ُالل ُِ
ِ

بن علی روایت کرده باشد ،ولی بیشتر روایتهایش را با واسطۀ احمـد بـن محمـد بـن خالـد روایـت
میکند .در این جا دو مشکل وجود دارد:
 .0شخصیت عبدالرحمن بن خالد بود که با تتبع در منابع رجالی کشف نشد .تا بتوانیم به طبقۀ
وی پی ببریم؛
 .2مشکل دیگر شخصیت محمد بن یعقوب االصم است .با توجه به سال وفاتش ( )211بایـد
با واسطه از امام صادق

روایت کرده باشد .مگر اینکه بگوییم ایشان  011سال عمر کرده و در

سن جوانی با امام مالقات داشته است و این هم بعید به نظر میرسد.
با توجه به اینکه حدیث مورد بحث در کتاب الکافی مرحوم کلینی و المقنعن شیخ مفیـد آمـده
است و بر فرا اینکه از معصوم صادر شده است ،به بحث داللی آن میپردازیم .ابتدا باید بدانیم
معنای واژۀ شر چیست؟ و فرد مجرد از چه جهت شر است؟
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 .4معنای واژۀ شر در حدیث «شرارکم عزابکم»

ابن فارس ( )0۴1۴اصل واژۀ «شر» را انتشار و پراکنده شدن دانسته اسـت ( )0۵1/3پـس علـت
تسمیۀ بد به شر انتشار آن است.
حسن مصطفوی ( )0393گفته شر چیزی است که در آن ضرر ،سوء اثر و فساد باشد (.)3۵/۶
یکی از لغویان معاصر گفته :شر در معنای فعلی به معنای بد بودن ،پست بـودن ،رذل بـودن،
پلید بودن و در معنای اسمی که جمع آن شرور است به معنای مصیبت ،بدی ،بال ،لطمه ،صدمه،
بدجنسی ،فسق ،گناه ،سانحه ،واقعه ،زیان ،گزند و ...و شر در نقـش صـفت تف ـیلی بـه معنـای
بدتر ،پلیدتر و شرار به فت شین به معنای شراره و جرقه است (آذرنوش 32۴ :0319 ،ـ .)32۵
از آنجایی که اصل شر به معنای انتشار است ،پـس شـر بـودن مجـرد میتوانـد بـه دالیـل زیـر
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

باشد 0 :ـ یا از جهت پخش گناه مربوط به دوره تجرد باشد؛  2ـ شـاید مجـرد بـودن باعـث انتشـار
فرهنگ تجردگرایی میشود .همانگونه که میسحیان به سوی آن رفتهاند؛  3ـ یا از آن جهـت کـه
ضررش به دیگری میرسد شر است؛ مثل «شرار النـار» (راغـب)۴۴۵ :0۴02 ،؛  ۴ـ یـا در مقابـل
خیر بدانیم چون از آثار و منافع تزویج به دور مانده است؛  ۵ـ یا از آن جهت که در آن احتمال فساد
است ،شر نامیده شده است.
ً
با توجه به آیات و احادیث زیادی که در زمینۀ ازدواج آمده ،میتوان گفت قطعا کسی کـه بـه کـالم
خداوند و سخن معصومان توجه داشته باشد و به آنها عمل کند از بهترین و برترین انسـانها اسـت و
بر عکس هر کس به دستورات آنها عمل نکند ،از بدترین مخلوقات است .این همان چیزی است که

َّ
ْ ْ
ْ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ َ َّ
َّ َ ْ َ َّ
اُالنِ َُو َّالذ َین َ
لن (آل عمـران/
ُآمن ُو َاُوالله َُو ِل ُالمؤ ِم ِن َ ُ
ذ
ه
ُو
و
ع
ِ
ُات
ین
ذ
ل
ُل
لم
اه
ر
ب
ا
ُب
اس
ُالن
آیۀ ِإنُأول
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
 )۶۵به آن اشاره دارد .در اینجا نزدیکترین فرد به ح رت ابراهیم را پیروان وی معرفی میکنـد،

پس نزدیکترین شخص به ح رت محمد

نیز اطاعت کنندگان و پیـروان او هسـتند و سرکشـان و

مخالفان اوامر او شرورترین و بدبختترین انسانها به شمار میآیند.
َ ْ ُ َّ ُ ْ َ ُ َّ
یاطین»
 .۵بحث داللی «و العزاب ِإخوان الش ِ
 ۵ـ  .1معنای واژۀ «اخ»
واژۀ «اخ» در اصل «أخو» بوده است و به کسیکه در والدت از یک پدر و مادر یا یکـی از آن دو یـا
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شیر خوردن مشترک باشد گفته میشود .بهصورت استعاره به هر کسی که بـا دیگـری در قبیلـه یـا

دین یا کار و صنعت یا معامله و دوستی و در مناسبات دیگـر مشـارکت داشـته باشـد ،بـرادر گوینـد

َ َّ َ َ َ َ َ
ْ
َ َ
واُْلخ َو ِان ِه ْ ُم (آلعمران )0۵۶ /یعنی بخاطر مشارکتشـان
مانند آیۀ الُتكونواُُال ِذینُُفرواُوقال ِ ِ
در کفر إخوان نامیده شدهاند (راغب.)۶۵ :0۴02 ،
 ۵ـ  9ـ  .9سبب نامگذاری واژه

در کالم عرب سبب نامگذاری «اخ» موارد زیر بوده است:

َ َ َ
َ
ً
ً
َ
ُصىال ُ
حا
ىودُأخىاه ْم
ىودا (اعـرافَ )۶۵ :وُ ِإلى ُثم
عىادُأخىاه ْمُه ُ
ِ
ـ قبیله :مثل وُ ِإلى ُ ٍ
ْ َ
ً
لِا (اعـراف .)۵۵ :پیـدا اسـت هـود و صـال و شـعیب از
(اعـرافَ )13 :وُ ِإل ُ َم َینُأخاه ْمُش َع ُ

قبیلۀ عاد ،ثمود و مدین بودند.

ذلک؛ُإنماُیری ونُأصحابهُوُمالزمله)303/۵( .
 ۵ـ  .۶چرا فرد مجرد برادر شیطان است؟

بررسی سندی و داللی حدیث «شرارکم عزابکم»

َّ َ ْ ْ َ ْ ٌ
ونُ ِإخ َو ُة (حجرات)01 :
ـ دین و مسلکِ :إنماُالمؤ ِمن ُ
ِّ
ْ
ْ َ َّ
َّ
لن (اسرا)21 :
لاط ِ ُ
ـ شرکت در کاری و پیروی از چیزیِ :إنُالم َِذ ِر َینُُان
واُإخوانُالش ِ
ِ
َ
ـ مشابهت :همانگونه که طریحی برای اثبات مدعا به آیۀ َوُماُنر یه ْمُم ْنُآی ُإ َّالُهى ُأ َ
ُِىرُ
ِ ِ ِ ٍ ِ ِ
ْ ْ
نُأخ ِتها (زخرف )۴۵ :استدالل کرده است (طریحی)22/0 :031۵ ،؛
ِم ُ
ْ
َ
ـ همنشینی و مصاحبت :همانگونه که ابن سیده (بیتا) گفته است :إخوانُالعمى ُوُأشىِا ُ

آیا منطقی است که به دلیل یکی از مستحبات اسالم چنین تسمیهای به وی داده شود؟
 0ـ برخی از مفسران (ذیل آیۀ  ۶2سورۀ اسرا) ــ کـه دربـارۀ تشـبیه اسـراف کننـدگان بـه بـرادر
شیطان است – گفتهاند 0 :ـ آنها پیروان شیطانها هسـتند و راه آنهـا را میپیماینـد .بـه کسـی کـه
مالزم سفر است ،میگویند« :اخو السفر» یعنی :برادر سـفر و بـه کسـی کـه تـابع شـیطان اسـت،
گویند« :اخ الشیطان» ب ـ آنها درآتش جهنم رفیـق و مـالزم شـیطان هسـتند (طوسـی ،بـی تـا:
۴۶9/۶؛ زمخشـــری۶۶0/2 :0۴11 ،؛ طبرســـی۶3۴/۶ :0312 ،؛ فخـــر الـــدین رازی:0۴21 ،
329/21؛ آلوسی۶2/۵ :0۴0۵ ،؛ طباطبـایی )۵2/03 :031۴ ،پـس شـخص مجـرد نیـز بـه دو
دلیل مالزم شیطان در جهنم خواهد بود 0 :ـ با ارتکاب زنـا عاقبـت بـدی در پـیش خواهـد داشـت
(اسرا)32 :؛  2ـ در حدیث آمده است هر کس که از ترس معیشت زندگی ازدواج نکنـد بـه خداونـد
گمان بد برده است (کلینی )331/۵ :0۴11 ،و از آنجا که خداوند محقق کرده کسانی کـه بـه او
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گمان بد داشته باشد را عذاب کند( .فت  )۶ :پس شیطان و فرد مجـرد از نظـر جایگـاه مشـترک و
مالزم هم هستند.
 2ـ وجه تشابه شر بودن است ،اگر مجرد شری از خود بروز ندهد برادر شـیطان نخواهـد بـود.
برای اینکه در آیات قرآن به شیطان از آن جهت که عامل شر است ،شر گفته شده است (نـاس:
.)۴،۵
 3ـ برای اینکه به آیات قرآن و احادیث ،توجه نداشته است .چرا که اگر انسان با تقـوا بـود بـه
محض مشاهد آیات و روایات متذکر میشد .همانگونه که قرآن در وصف متقین فرموده است به
محض تذکر متذکر میشوند (اعراف.)210 :
 ۴ـ در سورۀ اسرا شیطان قسم خورده است که ذریۀ بنی آدم را ریشه کن یا افسار کنـد (اسـرا:
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

 )۶2فرد مجرد را نیز (در صورت داشتن شرایط و عدم تزویج) افسار میکند و به سمت هدف خـود
که همان دگرگونی خلق است (نساء )009 :سوق میدهد.
 ۵ـ در روایت آمده است هر کـس ازدواج کنـد نصـف دیـنش را تکمیـل کـرده اسـت (کلینـی،
 )۵۵2/01 :0۴11پس انسـان مجـرد در صـورت ارتکـاب گنـاه از نظـر جایگـاه ،جایگـاهی شـبیه
شیطان دارد.
 ۶ـ ممکن است هر یک از افراد مجرد نیرنگ شـیطانی خـود را طـرح نماینـد و سـبب فتنـه و
فساد گردند و الاقل منجر به اخـتالل اجتمـاع و اضـطراب مـردم گردنـد و بـه همـین دلیـل بـرادر

َ ْ َ َ َ ً َ َ
شیطان شوند .قرآن در این باره میفرمایدَ :و َم ْن ْ
ُیعش َُع ْنُذ ُْر َّ
ُالر ْح َم ِنُنقلضُلهُشلطاناُفه َوُلهُ
ِ ِ
َ
َ
َ َ
َ
َ َّ َّ
َ
وُم َُوإ ْنُأ َط ْعتمىوه ْمُإ َّن ْ
ىونُإ َلى ُأ ْوللىهئه ْمُلل َجىادل ْ
كىمُ
قر ٌ ُ
ِ ِِ ِ
ِ
ین (زخرف )3۶ :و ِإنُالش ِ
ِ
ِ
لاطلنُللوح ِ
َِ ْ
َ
ُون (انعام.)020 :
لمشر ُ
ِ

 1ـ چون شیاطین از نظر ذات و جنس و نوع بـه پروردگـار خـویش کـافر شـدهاند ،پـس افـراد

مجردی که به دلیل ترس از فقر ازدواج نمیکنند ،نیز به پروردگار خویش کافر هستند .برای اینکه
خداوند وعدۀ رزق و روزی داده است و کسی که به وعدههای خدا ایمان نداشته باشد ،کافر اسـت
(نسا.)0۵0،0۵2 :
 ۵ـ برای اینکه آنها همکار شیطاناند ،نه تحت امر او .پس کار از وسوسـه شـدن گذشـته و
به مرحلۀ همکاری و معاونت رسیده است (قرائتی )۴۶/1 :03۵۵ ،و شیطان میتوانـد در امـوال و
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اوالد شرکت داشته باشد (اسرا )۶۴ :و مجرد بودن نیز یکی از راههای یاری شیطان است.

با توجه به مطالبی که گفته شد ،تا اندازهای تبیین شد که چرا فرد مجرد بـرادر شـیطان اسـت.
البته تذکر این نکته ضروری است که این روایت ـ در صورت صحت ـ کسانی را مذمت میکند کـه
با داشتن همۀ شرایط ،ازدواج نمیکنند و به گناه میافتنـد؛ زیـرا خـود قـرآن بـه کسـانی کـه قـادر
نیستند ازدواج کنند میفرماید باید پاکدامنی پیشه کنند و به غنـی و فقیـر بـهطور مسـاوی امـر بـه
ازدواج نمیکند (نور.)33 :

َ
اکم ُع ُّز ُاب ْ
 .۲بحث داللی حدیث «أ َراذ ُل َم ْو َت ْ
کم»
ِ

واژه رذل به معنای پستی است (ابن درید ،بیتا۶9۴/2 :؛ ازهـری ،بیتـا .)312/0۴ :راغـب ()0۴02

ً
طرفداران انبیا اراذل نامیده شدهاند نه اینکه حقیقتا چنین باشند ( .)3۵0به همین دلیل اسـت کـه در
کالم عرب به لباس کثیف «ثوب رذل» گفته میشود (ازهری ،بیتا .)312/0۴ :جوهری ( )0399بـه
معنای دون و خسیس دانسته است ( .)011۵/۴در نزد دنیاپرستان اراذل کسانی هستند از نظر زرق و
برقهای دنیایی پایین باشند (مصطفوی.)00۴/۴ :0393 ،
 ۲ـ  .1واژۀ َم ْوت

مرگ و مردن است که بر حسب نوع زندگی متفاوت است:

بررسی سندی و داللی حدیث «شرارکم عزابکم»

َّ
گفته چیزی که به دلیل ناروایی و زشتیاش به آن رغبت و میل نباشد رذل نامیده میشود .در آیات ِإالُ
ْ
َ
َ ْ َ
َّ
ْ َ َ َ
َّالذ َینُه ْمُأراذلناُباد َّ
ىون (شـعرا،) 000 :
ىُالرأى (هـود )21 :و قالواُأُنؤ ِمنُلکُ َوُات َِ َعىکُاِل ْرذل ُ
ِ
ِ
ِ

 ۶ـ  0ـ  .0مرگی که با آن رشدی که در گیاه و حیوان و انسان هسـت از بـین بـرود ،مثـل آیـۀ:

ْ َ َ
َ
ْیحل ُاِل ْرض َُب ْع َُم ْو ِت َها (روم)09 :؛

َ
 ۶ـ  0ـ  .2مرگی که باعث از بین رفتن نیروی حواس باشد ،چنانکه در آیه گفـت :یىاُل َلت ِنى ُ
ُّ َ ْ َ
َ َ َ ُّ َ َ ْ
اُم ُل َس ْو ُأخ َرج َُحلا (مریم)۶۶ :؛
ِم ُقِ ُهذا (مریم ،)23 :أ ِإذاُم ِ
َ
 ۶ـ  0ـ  .3مرگی که نیروی عاقلۀ انسان با آن از بین برود که همان جهالت است مثل أ َو َُم ْنُ
َ ً ََ
ْ
َّ
ُانُملتاُفأ ْحللنا (انعام)022 :؛ چنانکه در آیـۀ ِإنىکُالُت ْس ِىمعُال َم ْىوت (نمـل )۵1 :بـه آن

اشاره کرده است؛

ْ
 ۶ـ  0ـ  .۴اندوه و حزن مرگ آفرینی که زندگی را مکـدر و محـزون سـازد مثـل آیـۀَ :وُیأ ِتلى ِهُ
ْال َم ْوتُم ْنُُ ِّ َ
كان َُوُماُه َوُ ِبمل ٍ ُ (ابراهیم)01 :؛ «از همه سوی حزن و اندوه مرگبار او را فـرا
ُم
ِ
ٍ

گرفته اما نمرده است»؛
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 ۶ـ  0ـ  .۵خوابی که برادر مرگ است زیرا خواب مرگ سـبک و خفیـف اسـت و مـردن و مـرگ

خوابی سنگین است و به همین دلیل خداوند این هر دو را توفی نامیده اسـت و میگویـدَ :وُه َىوُ
َّ َ َّ ْ َ
َ َ َّ ْ َّ
َ َ ْ َ َّ
َّ
ُالت َُل ْم َُتم ْ ُف َ
ُاِل ْنف َ
نامها
ُم
هاُو
ت
و
ُم
لن
ُح
س
اُم ُِباللل ُ (انعـام )۶1 :و اللهُیت َوف
ال ِذىُیتوف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

(زمر)۴2 :؛

َّ َ
ٌ َّ
َ
ون هست (زمر.)31 :
 ۶ـ  0ـ  .۶دوری روح از جسد؛ که در آیۀ ِإن َُمل َُو ِإنه ْم َُملت ُ

 ۲ـ  .۶معنای ترکیبی

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵
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باتوجه به سخن لغویان ترکیب دو واژه (اراذل موت) به معنای پسـتتـرین مردگـان اسـت .منظـور
حدیث هم میتواند مردۀ حقیقی ( ۶ـ  0ـ  )۶و هم مجازی ( ۶ـ  0ـ  )3باشـد .اگـر منظـور حـدیث،
َ َ َ ْ َّ ْ
ُالنا ِرُالع َّبابُ» (صدوق )3۵۴/3 :0۴03 ،تطابق دارد .اگر
معنای حقیقی باشد با روایت «أ ُثرُأه
ِ
منظور معنای مجازی باشد ،خداوند نیز در بع ی آیات ،دربارۀ کسانی که به فرمایشات پیامبر بـی
توجهی میکنند این تعبیر را استفاده میکند.
َ
َّ َ َ
ْ َ
ُّ َّ ُّ َ َ َ َ َّ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ
ینُ*ُومىاُأنى ُ
برای نمونه 0 :ـ ِإن ُالُت ْس ِمعُال َم ْوت َُوالُت ْس ِمعُالص ُمُال عاء ُِإذاُولواُم ِبر ُ
ِ
َّ
َ َ َ َ
ْ
َ َ
ْ
َ
ْ
ون (نمـل ۵1:ـ )۵0؛  2ـ
هیاتناُفه ْمُم ْس ِىلم ُ
ِب َه ِادىُالع ْم ُع ْنُضالل ِت ِه ْم ُِإنُت ْس ِمع ُِإال َُم ْنُیؤ ِمن ُِب
ِ
َْ َْ ََ
َ َّ َ َ
ُّ َ َ َّ ْ
َََْ َ
ُوالُت ْسمع ُّ
ین (روم)۵2 :؛  3ـ أفأن ُت ْس ِمعُ
ُالص َّمُال ع َاء ُِإذ َاُوُل ْواُم ِبر َ ُ
ف ِان ُالُت ْس ِمعُالموت
ِ
ِ
ْ
َ َ
ُّ َ َ
َ َ
لن (زخـرف)۴1 :؛ و در جـای دیگـر کسـانی را کـه
الص َّمُأ ْوُت ْه ِ ىُالع ْم َُو َم ْنُُان ُِف ُضال ٍلُم ِِ ٍ ُ
سخنان پیامبر را میشنوند ولی اطاعت نمیکنند نکوهش کرده و آنها را بدترین جنبدگان دانسته
که آنها فاقد قوۀ بینایی ،شنوایی و گویایی هستند( .انفال 20 :ـ  )22میتـوان گفـت تعبیـر مـرده
برای کافر و مجرد به دالیل زیر است:
ْ
َّ
 .0به دلیل هدایت ناپذیری است؛ زیرا در ادامۀ آیۀ ِانکُالُت ْس ِمعُال َم ْوت  ...فرموده َوُمىاُ
َ َ
ْ
َْ َ
ْ
هادىُالعم َُع ْنُضالل ِت ِه ْم ُِإ ُنُت ْس ِمعُ (نمل ۵1 :ـ )۵0؛
ُب
أن ِ ِ
 .2در نگاه اهل معرفت مرده و میـت بـه چیـزی گوینـد کـه منشـأ خـواص و آثـار نباشـد و آثـار
مطلوب از او صادر نشود یا در او نباشد .چراکه زندۀ واقعی کسی است کـه منشـأ خـواص و آثـار ،و
عارف به خداوند متعال و صاحب بصیرت باشد؛
 .3به این دلیل بوده است که راههـای درک حقیقـت را بـه روی خـود بسـتهاند :چشـم قلـب را
نابینا ،گوش دل را ناشنوا ،و زبان حـق گـوئی را الل کردهانـد ،و خـود را از ایـن سـه نعمـت بـزرگ
«شنیدن ،دیدن و گفتن» حق ،محروم نمودهاند (طبرسی)3۶۵/1 :0312 ،؛

 .۴به دلیل تاثیر پذیر نبودن ،به مرده تشبیه شـدهاند ،زیـرا آدم زنـده تـاثیر مـیپـذیرد (آلوسـی،
.)231/01 :0۴0۵
 .۵زیرا آنها از انسـانیت مردهانـد و نمیتواننـد نـدای انسـانیت را بشـنوند( .گنابـادی:0۴1۵ ،
)0۵0/3؛
 .۶به دلیل عدم استفاده از آن چه بر آنهـا قرائـت و بیـان میشـود (قمـی مشـهدی:03۶۵ ،
)۵1۵/9؛
 .1زیرا در مقام انقیاد و پذیرش دعوت پیامبر نیستند (حسینی همدانی.)0۶۴/02 :0۴1۴ ،
نتیجهگیری

شده و از نظر رجالیان دارای سند ضعیف است .در منابع شیعه ،نخستین بار بدون سـند در کتـاب
«المقنعه» شیخ مفید آمده است .اما عالمه مجلسی در قرن  00با چنین سند آن را بیان میکنـد:

َ َ َ
َ َ
َ َ
ُُتاب ُْاْل َم َام َُو َّ
َ ْ َ
وس ُع ْنُم َح َّم ِ ُْب ِنُع ِل ُع ْنُمُ َح َّم ِ ُ
ُالت ِْ ِص َر ِة ُِل َع ِل ُْب ِن َُب َاب َو ِیهُع ْنُهارون ُْب ِنُم
عن ِ ِ ِ
َ َ
ْ ْ َ
لنُع ْنُع ِل ُ ْبنأسىِاطحُعىنُابىنُفضىالحُعىنُالصىادقحُعىنُأبلىهحُعىنُآبائىهُ:عىنُ
ب ِنُالحس ِ

النِ (

) ...با تفحصی که در این روایت انجام شد مشخص شد این روایت در کتاب (االمامـة و

التبصرا) علی بن بابویه وجود ندارد ،و همونین سـند روایـت بـه دلیـل راوی ضـعیف (محمـد بـن
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 .0روایت شر بودن شخص مجرد ،در منابع اهل سنت نخستین بار در مسنی احمد بن حنبـل ذکـر

حسین بن سعید) و راوی مجهول (نام محمد بن علی بن معمر) و افتادگی سند (بین ابن ف ال و
امام صادق چند راوی افتاده اند) ضعیف است.
 .2اصل واژۀ شر بر انتشار و پراکنده شدن داللت دارد که در مقابل خیر است .شر اسمی است
که شامل تمام رذائل و خطایا میشود .وجه تسمیۀ شعلۀ آتش به شرار این است که از آتش ،شـر و
بدی ّ
تصور میشود .فرد مجرد به دالیل زیر میتواند شر باشد:
الف ـ از جهت پخش گناه مربوط به دوره تجرد؛
ب ـ اینکه سبب انتشار فرهنگ تجردگرایی میشود .همانگونه که میسحیان به این سمت و
سوی رفتهاند؛
ج ـ از آن جهت که ضررش به دیگری میرسد شر است ،مثل «شرار النار»؛
د ـ در مقابل خیر است ،چون از آثار و منافع تزویج به دور مانده است؛
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ه ـ از جهت احتمال فساد شر نامیده شده است.
 .3تشابه فرد مجرد به برادر شیطان ،به دالیل :جایگاه ،همکار بـودن در شـر و فتنـه و کفـران
نعمتهای الهی و دگرگونی خلقت و ...است.
 .۴تعبیر مرده برای مجرد به دلیل هدایت ناپذیری ،فاقد خواص و منشا انسانی یا عـدم درک و
فهم حقیقت و  ...است.

پینوشتها:
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 .1نک .نرم افزار درایة النور ذیل حدیث مورد بحث در اصول کافی.
 .0همان.

منابع
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 .1قرآ کریم ،ترجمه محمد مهدی فوالدوند؛
 .2ابن درید ،محمد بن حسن( .بیتا) .جمهرة اللغة ،بیروت :دار العلم للمالیین؛
 .3ابن سـیده ،علـی بـن اسـماعیل( .بیتـا) .المحکوم و المحویا االع وم ،بیـروت :دار الکتـب
العلمیة؛
 .4ابن فارس ،أحمد بن فارس0۴1۴( .ق) .معجم المقاییس اللغة ،مصح  :هارون ،عبد السالم
محمد ،قم :مکتب االعالم االسالمی؛
 .5ابن حبان ،محمد0393( .ش) .الثقات ،هند :دائرا المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدکن؛
 .6ـــــــــ 039۶( .ق) .المجروحین ،محقق محمود إبراهیم زاید ،حلب :دار الوعی؛
 .7ابن حجـر عسـقالنی ،أبوالف ـل أحمـد بـن علـی0۴0۵( .ق) .اإلصوابة فوی تمییول الصوحابة،
تحقیق :عادل أحمد عبد الموجود و علی محمد معوا ،بیروت :دار الکتب العلمیه؛
 .8ـــــــــ  .)03۶2( .تهذیب التهذیب ،هند :دائره المعارف النظامیه؛
 .9ابن جوزی .)03۵۶( .المو وعات ،محقق عبد الرحمن محمـد عثمـان ،مدینـه :محمـد عبـد
المحسن صاحب المکتبة السلفیة؛
 .11ابــن عبــدالبر قرطبــی ،ابــو عمــر یوســف بــن عبــد اللــه0۴02( .ق) .االسووتیعاف فووی معرفووة
األصحاف ،محقق علی محمد البجاوی ،بیروت ،دارالجبل؛
 .11ابن عدی ،ابـو احمـد0۴0۵( .ق) .الکامول فوی وعدا الرجوا  ،محقـق عـادل أحمـد عبـد
الموجود ـ علی محمد معوا ،بیروت ،الکتب العلمیة؛
 .12ابوالفتوح رازی ،حسین بن علی0۴1۵( .ق) .روض الجنا و روح الجنا فی تدسویرالقرآ ،
مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی؛
 .13أبو عبد الله أحمد بن محمـد حنبـل0۴20( .ق) .مسونی ،محقـق شـعیب األرنـؤوط ـ عـادل
مرشد ،بیروت :مؤسسة الرسالة؛
 .14ازهری ،محمد بن احمد( .بیتا) .تهذیب اللغة ،بیروت ،دار احیاء الترا العربی؛
 .15انصاریان ،حسین03۵1( .ش) .د ام بادواده در اسالم ،قم :نشر ام ابیها؛
 .16آذرنوش ،آذرتاش .)0319( .فرهن معاصر عربی و فارسی ،تهران :نشر نی؛
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 .17آلوسی ،سیدمحمود .)0۴0۵( .روح المعادی فی تدسویر القورآ الع ویم ،بیـروت :دارالکتـب
العلمیه؛
 .18جـوهری ،اســماعیل بـن عبــاد0399( .ق) .الصوحاح (تووال اللغوة و صووحاح العربیوة) ،مکــه
مکرمه ،دار العلم؛
 .19حسینی همدانی ،سید محمد حسین0۴1۴( .ق) .ادوار دربها  ،تهران ،کتابفروشی لطفی؛
 .21حر عاملی ،محمد بن حسن0۴19( .ق) .وسائل الهیعة ،قم :موسسة آل البیت؛
 .21حلی ،حسن بن علی بن داود .)03۴2( .الرجا (البن داود) ،تهران :دانشگاه تهران؛
 .22حلی ،حسن بن یوسف .)0۴00( .رجا العالمن الحلی ،محقـق بحرالعلـوم محمـد صـادق،
نجف ،دار الذخائر؛
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 .23خلیل بن احمد فراهیدی .)0۴01( .العین ،قم ،انتشارات هجرت؛
 .24خویی ،ابوالقاسم0۴03( .ق) .معجم رجا الحییث و تدصیل طبقات الرواة ،بیجا ،بینا؛
 .25ذهبی ،شمس الدین أبـو عبـد اللـه03۵2( .ش) .میولا االعتویا  ،تحقیـق :علـی محمـد
البجاوی ،بیروت ،دارالمعرفة؛
 .26راغب اصفهانی ،حسین بن محمد0۴02( .ق) .مدردات الداآ القرآ  ،بیروت :دارالقلم؛
 .27زمخشری ،محمود0۴11( .ق) .الکهاف عن حقائق غووام

التنلیول ،بیـروت :دارالکتـب

العربی؛
 .28شبیری زنجانی ،محمد جواد0۴29( .ق) .تو یح األسناد المهکلة فی الکتب األربعة ،قـم:
دارالحدیث للطباعة و النشر؛
 .29شعیری ،محمد بن محمد (بیتا) .جامع األببار ،نجف :مطبعة حیدریة؛
 .31صدوق ،محمد بن علی0۴03( .ق) .من ال یحضره الدقین ،قم :جامعه مدرسین؛
 .31طباطبایی ،محمـد حسـین031۴( .ش) .المیولا فوی تدسویر القورآ  ،ترجمـه محمـد بـاقر
موسوی ،قم :جامعه مدرسین؛
 .32طبرانی ،سلیمان بن أحمد0۴1۵( .ق) .مسونی الهوامیین ،محقـق حمـدی بـن عبدالمجیـد
السلفی ،بیروت :موسسة الرسالة؛
 .33ـــــــــ ( .بیتا) .المعجم األوسا ،محقق طارق بن عوا الله بن محمـد و عبـد المحسـن
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بن إبراهیم الحسینی ،قاهره :دارالحرمین؛

 .34طبرسی ،ف ل بن حسن0312( .ش) .مجمع البیا فی تدسیر القرآ  ،تهران :ناصرخسرو؛
 .35طریح ـی ،فخرالــدین031۵( .ش) .مجمووع البحوورین ،مصــح احمــد حس ـینی اشــکوری،
تهران :مرت وی؛
 .36طوسی ،محمد بن حسـن( .بیتـا) .التبیوا فوی تدسویر القورآ  ،بیـروت :دار احیـاء التـرا
العربی؛
 .37ـــــــــــ  .)0313( .الدهرسووت ،محقــق :قیــومی اصــفهانی جــواد ،قــم :موسســة النشــر
االسالمی؛
 .38ـــــــــ  .)0313( .رجا اللوسی ،قم :موسسة النشر االسالمی؛
 .39عقیلی ،ابو جعفر محمد بن عمرو0۴1۴( .ق) .الضعدا الکبیر ،محقـق عبـد المعطـی أمـین
 .41فتال نیشابوری ،محمد بن احمد .)031۵( .رو ة الواع ین و بصیرة المتع وین ،انتشـارات
رضی؛
 .41فتنی ،محمد طاهر بن علی .)03۴3( .تذکرة المو وعات ،القاهره :ادارا الطباعة المنیرا؛
 .42فخرالدین رازی ابوعبدالله محمد بن عمر .)0۴21( .مداتیح الغیب ،بیروت :دار احیاء الترا
العربی؛
 .43قرائتی ،محسن .)03۵۵( .تدسیر دور ،تهران :مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن؛
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قلعجیق ،بیروت :دار المکتبة العلمیة؛

 .44قمــی مشــهدی ،محمــد بــن محمدرضــا .)03۶۵( .کنوول الوویقائق و بحوور الغرائووب ،تهــران:
انتشارات وزارت ارشاد اسالمی؛
 .45کشی ،محمد بن عمر( .بیتا) .رجا الکهی ،محقق مهدی رجایی ،قم ،موسسه آل البیت؛
 .46کلینی ،محمد بن یعقوب0۴11( .ق) .الکافی ،تهران :دارالحدیث؛
 .47گنابادی ،سلطان محمد0۴1۵( .ق) .بیا السعادة ،بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات؛
 .48مزی ،یوسف بن عبدالرحمن .)0۴11( .تهذیب الکما فی خسما الرجا  ،بیروت :مؤسسـة
الرسالة؛
 .49مصطفوی ،حسن .)0393( .التحقیق فی کلموات القورآ الکوریم ،تهـران :مرکـز نشـر آثـار
عالمه مصطفوی؛
 .51مجلسی ،محمد باقر0۴13( .ق) .بحار االدوار ،بیروت :دار إحیاء الترا العربی؛
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 .51مفید ،محمد بن محمد0۴03( .ق) .المقنعن ،قم :کنگره جهانی هزاره شیخ مفید؛
 .52منتجب الدین ،علی بن عبیدالله0۴22( .ق) .الدهرست ،قـم :کتابخانـه عمـومی آیـت اللـه
العظمی مرعشی نجفی؛
 .53نجاشی ،احمد بن علی .)03۶۵( .رجال النجاشی ،قم :موسسه النشر االسالمی؛
 .54نسائی ،أبو عبدالرحمن أحمد بـن شـعیب .)039۶( .الضوعدا والمتروکوو  ،محقـق محمـود
إبراهیم زاید ،حلب :دارالوعی؛
 .55نوری ،حسین بن محمد تقی .)0۴1۵( .مستیرک الوسائل و مستنبا المسائل ،قم :موسسه
آل البیت.
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵
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نرم افزارها

 .56نرم افزار ـ درایة النور نسخه  0ـ .2

